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България-София: Услуги, свързани с анализи
2019/S 157-388305
Обявление за възложена поръчка
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Услуги
Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1)
Наименование и адреси
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
831661388
ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17—19
София
1202
България
Лице за контакт: Пенка Врачева — гл. експерт в дирекция „Обществени поръчки“
Телефон: +359 29405413
Електронна поща: op@mrrb.government.bg
Факс: +359 29405413
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mrrb.government.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-19-014/
I.2)

Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)

Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.5)

Основна дейност
Друга дейност: регионално развитие и благоустройство

Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
„Актуализиране на националната концепция за пространствено развитие за периода 2013—2025 г.“
Референтен номер: 24-19-014

II.1.2)

Основен CPV код
71620000

II.1.3)

Вид на поръчка
Услуги
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II.1.4)

Кратко описание:
Предметът на обществената поръчка включва актуализиране на действащата НКПР, съгласно чл. 13
от Наредбата за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране
и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за
пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на
районите от ниво 3 (области). Услугата ще бъде реализирана на територията на Република БЪЛГАРИЯ.
По отношение на националната територия, актуализираната НКПР трябва да актуализира всички
свои специфични аспекти за пространствено развитие и да ги подреди йерархически съответно по
вътрешнонационални териториални обхвати на ниво NUTS 1, 2 и 3. Практически актуализираната
НКПР трябва да съдържа конкретни постановки за пространствено развитие, адресирани към следните
териториални нива:
— Европейско ниво на пространствено развитие,
— Национално ниво на пространствено развитие,
— Регионално ниво на пространствено развитие.

II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)

Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 209 000.00 BGN

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
71620000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Република България

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Предметът на обществената поръчка включва актуализиране на действащата НКПР, съгласно чл. 13
от Наредбата за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране
и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за
пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на
районите от ниво 3 (области). Услугата ще бъде реализирана на територията на Република БЪЛГАРИЯ.
По отношение на националната територия, актуализираната НКПР трябва да актуализира всички
свои специфични аспекти за пространствено развитие и да ги подреди йерархически съответно по
вътрешнонационални териториални обхвати на ниво NUTS 1, 2 и 3. Практически актуализираната
НКПР трябва да съдържа конкретни постановки за пространствено развитие, адресирани към следните
териториални нива:
— Европейско ниво на пространствено развитие,
— Национално ниво на пространствено развитие,
— Регионално ниво на пространствено развитие.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не
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II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:
Бюджетна линия BG16RFOP001-8.002-0005 „Бюджетна линия на сектор „Стратегическо планиране и
програмиране“,ГД„СППРР“по Приоритетна ос 8„Техническа помощ“на ОПРР 2014-2020 г,съфинансирана
от ЕС чрез ЕФРР

II.2.14)

Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
IV.1)
Описание
IV.1.1)

Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на
Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
• Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически
оператор поради следната причина:
• защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:
Съгласно чл. 7б, ал. 6 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), Националната концепция за
пространствено развитие се разработва (и съответно актуализира) от специализирано търговско
дружество със сто процента държавно участие в капитала, в което правата на държавата се упражняват
от министъра на регионалното развитие и благоустройството. По смисъла на ЗРР (§ 1, т. 14 от
Допълнителните разпоредби на ЗРР) специализирано търговско дружество със сто процента държавно
участие в капитала, в което правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното
развитие и благоустройството, е „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, гр. София.
Проверка в списъка, публикуван на страницата на Министерство на финансите, съгласно чл. 1, ал. 2 от
Постановление № 114 на Министерски съвет от 10.6.2010 г. за наблюдение и контрол върху финансовото
състояние на държавни предприятия и търговски дружества, които те контролират (ПМС 114 от 2010
г.), потвърждава, че в този списък към компетенциите на МРРБ е включен „Национален център за
териториално развитие“ ЕАД („НЦТР“ ЕАД). В цитирания списък по ПМС 114 от 2010 г. не бе установено
друго специализирано в областта на предмета на обществената поръчка търговско дружество със сто
процента държавно участие в капитала, в което правата на държавата да се упражняват от министъра
на регионалното развитие и благоустройството. В Търговския регистър „НЦТР“ ЕАД е вписано като
специализирано търговско дружество, чийто едноличен собственик на капитала е МРРБ. „НЦТР“ ЕАД
е с принципал МРРБ и е създаден в подкрепа на дейността на ведомството при изготвяне на анализи,
прогнози, концепции, стратегии, планове, проекти и експертизи, свързани с регионалното развитие и
административно-териториалното устройство. Отчитайки спецификата, обхвата и предвидения резултат
на обществената поръчка и предвид разпоредбите на чл. 7б, ал. 6 от ЗРР, предметът на поръчката е
неразделна част от отговорностите на „НЦТР“ ЕАД, доколкото дружеството е с изключителни, законово
регламентирани права и компетенции по отношение на целите на цитираната поръчка. За реализиране
на услугата, поради налична изрична норма в областта (чл. 7б, ал. 3 и ал. 6 от ЗРР) за възложителя
не съществува друга алтернатива. В становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП (публик.
в РОП към поръчка с № 00028-2019-0004) АОП приема за доказани твърденията на възл. относно
изключителните права на поканеното лице — „НЦТР“ ЕАД за извършване на възлаганата услуга.

IV.1.3)

Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
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IV.1.6)

Информация относно електронния търг

IV.1.8)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)

Административна информация

IV.2.1)

Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)

Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)

Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация
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Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: РД-02-29-170
Наименование:
„Актуализиране на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013—2025 г.“
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
17/07/2019

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)

Наименование и адрес на изпълнителя
„Национален център за териториално развитие“ ЕАД
130175896
район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 16—20
гр. София
1000
България
Телефон: +359 29800308
Електронна поща: office@ncrdhp.bg
Факс: +359 29800312
код NUTS: BG411
Интернет адрес: www.ncrdhp.bg
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 209 576.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 209 000.00 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)
Допълнителна информация:
16/08/2019
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VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)

Подаване на жалби

VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/08/2019
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